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Marktleiders kijken naar rokerstarieven
De grote levensverzekeraars kijken serieus naar invoering van aparte
overlijdensrisicotarieven voor rokers en niet-rokers, blijkt uit rondvraag
door AssurantieMagazine. De afgelopen dertig jaar was dit onderwerp
taboe voor de marktleiders, maar publicatie door het Actuarieel
Genootschap van aparte overlevingstafels voor rokers en niet-rokers lijkt
daarin verandering te brengen. Bij Nationale-Nederlanden is het
“onderwerp van discussie” en Achmea laat weten dat "per label
(Interpolis, Centraal Beheer en Avéro) een afweging wordt gemaakt óf en
wanneer een niet-rokerstarief wordt ingevoerd". Aegon, Delta Lloyd en
Fortis ASR zijn nog terughoudend. AXA zegt invoering van nietrokerstarieven in 2007 te overwegen. Zwitserleven heeft dat deze maand
gedaan (zie AM Signalen 196); twaalf maatschappijen gingen
Zwitserleven voor.

NBVA biedt leden provisiewijzer
Met de NBVA Provisiewijzer kunnen de leden van deze organisatie de
gevolgen van de provisieregels voor het eigen kantoor in beeld brengen.
“Iedereen zegt dat de regels een enorme impact hebben op de provisieinkomsten van het intermediair, maar niemand zegt wat het specifiek
betekent”, verklaart de NBVA de komst van de provisiewijzer. Daarmee
moet het intermediair kunnen vaststellen hoe de provisie-inkomsten
vanaf 1 januari 2007 wijzigen. In de wijzer zijn een aantal kantoortypen
met gangbare portefeuilleverdeling en bijbehorende provisie opgenomen.
Daarnaast kan het intermediair met negen variabelen een eigen
provisieverdeling invoeren.

Uitbreiding motorverzekering Europeesche
De Europeesche introduceert per 1 december twee nieuwe dekkingen op
de Motorverzekering: een no-claimbeschermer en een schadeverzekering
voor opzittenden. De no-claimbescherming kan worden bijgesloten met
een toeslag van 10% op de brutopremie. De schadeverzekering voor
opzittenden (jaarpremie € 42) dekt bij een verkeersongeval, ongeacht de
schuldvraag, zowel de materiële als de immateriële schade tot € 1 mln,
met uitzondering van de motor.

Portefeuilledeel Interlloyd naar VSB
Interlloyd Leven draagt een onderdeel van zijn portefeuille over aan
zusterbedrijf VSB Leven. Het gaat om 1.100 traditionele
levensverzekeringen, die administratief beter bij VSB passen dan bij
Interlloyd.

Reaal en London ook in poolmodule VolmachtBeheer
Na AXA, Delta Lloyd en Fortis hebben ook Reaal en London zich
aangesloten op de poolmodule van dienstverlener VolmachtBeheer. Met
behulp van deze module wordt niet alleen pooladministratie
eenvoudiger, ook de communicatie met de overige betrokkenen en het
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verrekenen van de poolkosten verloopt soepeler, aldus VolmachtBeheer.
In november start de testfase, waarna de module met ingang van januari
a.s. operationeel zal zijn.

D&O ontwikkelt rekenhulp voor zorgportefeuille
Adviesbureau D&O stelt een gratis rekenhulp beschikbaar voor het
intermediair, waarmee berekend kan worden wat het provisiebelang is
van zorgverzekeringen binnen de eigen portefeuille. Na het invullen van
een aantal waarden geeft het rekenhulpmiddel aan wat de
provisieopbrengsten zijn van de lopende zorgverzekeringen binnen de
portefeuille. Daarnaast kan een verwachting ingevuld worden van het
aantal bestaande relaties dat nu nog geen zorgverzekering heeft lopen
via het kantoor, maar dat wel zou kunnen gaan doen. Op basis daarvan
wordt de verwachte potentie van zorgverzekeringen voor 2007 in kaart
gebracht. De rekenhulp maakt onderscheid tussen individuele en
collectieve posten.

Van Helvoort koopt kantoor Van de Ven
Makelaars- en assurantiekantoor Theo van de Ven in Boekel wordt per 1
januari onderdeel van de Van Helvoort Groep in Gemert. "Van de Ven
werkt veel met Fortis, Avéro Achmea, Aegon en Nationale-Nederlanden,
waarvan wij volmachten hebben", beargumenteert directeur Hein van
Helvoort de overname. "Ook de makelaardijtak kunnen wij goed
gebruiken om ons bestand uit te breiden." Met de circa 900 relaties en
2.500 polissen van Van de Ven komt Van Helvoort nu op 6.000 relaties
en 23.000 polissen. Van Helvoort zegt te zoeken naar verdere
uitbreidingsmogelijkheden.

Pensioencampagne Delta Lloyd voor dga
Delta Lloyd voert tijdelijk een campagne rondom pensioenverzekeringen
voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). De maatschappij wil dga’s
bewust maken van de nieuwe Pensioenwet en doet dat met voorlichting
op internet en via assurantieadviseurs. Centraal hierin staat de dgapensioencheck, die te vinden is op de websites van Delta Lloyd en het
zakenblad Bizz.

Gratis rookmelders bij Ohra
Iets minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft geen
rookmelders in huis gemonteerd. Als het aan Ohra ligt worden
rookmelders door de overheid verplicht gesteld om zo levens te redden
en stijgende verzekeringspremies tegen brand in te dammen. In dit
kader kunnen verzekerden met een woonhuis- of inboedelverzekering
van Ohra die nog niet beschikken over een rookmelder, deze vanaf nu
gratis opvragen bij hun verzekeraar. Ohra keerde vorig jaar ruim € 2 mln
uit aan brandschades in woningen.
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